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 فتاوى وكالم العلماء في حكممن 
 التلفاز واالختالط بين الجنسين 

  (ساتر)وتدريس النساء بال حجاب  
 

 
 
 
 

 : تقديم  فضيلة الشيخ 
 نزار بن هاشم العباس

 خريج الجامعة اإلسالميَّة بالمدينة النَّبويَّة
 على موقع راية السَّلف بالسودان والمشرف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أما بعد؛. وآله وأصحابه أجمعين نا محمد  الم على نبي  والسَّ  الةالحمد هلل رب العالمين والصَّ 
 في حكم -َم أجرهمظ  وع حفظ اهلل حيهم ورحم ميتهم-فهذه بعض فتاوى علماء الدعوة السلفية األعالم 

، وكذا في حكم اقتناء (ساتر)يس للنساء بال حجاب  التَّعليم والتَّدر في حكم و  االختالط المحرَّم بين الجنسين
باستخراجها  -جزاهم اهلل خيراً ووفَّقهم- اإلخوة األعضاء بموقع راية السَّلف بالسودانبعض قام . تلفازال

ة إليها في بالد السودان وغيرها وحتى يكون المسلمون على بينة  ودراية  الحاجة الماسَّ  عظيموجمعها وترتيبها ل  
نيَّاً بأنَّ ما يقوم به بعض المنسوبين إلى الدَّعوة اإلسالميَّة بأمر دينهم في هذه المسائل الشرعيَّة وليعلموا علماً يقي

من خالل بعض الجماعات في السودان من تدريس الن ساء ومحاضرتهنَّ في المساجد أو بعض دور التعليم 
الم ليس من اإلسالم في شيء ، بل شوَّه فعُلهم هذا صورَة اإلس (ساتر) وغير الشَّرعي  من غير حجاب   الشَّرعي  

إال بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة  -بحول اهلل تعالى وتوفيقه-ودعوته وفَ َتح للفتن أبواباً سدُّها وعالجها ال يكون 
 .على فهم السَّلف الصَّالح والعمل بفتاوى وكالم هؤالء العلماء حفاظاً على جمال اإلسالم وأعراض المسلمين

 .لَّى اهلل وسلَّم على نبي نا محمَّد  وآله وصحبه أجمعينوص. اهلل الجميع لما يحبُّه ويرضاهوفَّق 
 
 
 

 نزار بن هاشم العبَّاس
 خريج الجامعة اإلسالميَّة بالمدينة النَّبويَّة

 والمشرف على موقع راية السَّلف بالسودان
 ه 3311  شوَّال  52
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 الرحيم الرحمن الرحمن اهلل بسم

 :فتاوى العلماء يف حكم التلفزيون
 :يف التلفزيون -رمحه اهلل-فتوى الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز  (1)

الرسائل املؤلفة يف  كالسينما أو أشد، وقد علمنا عنه من فهو آلة خطرية وأضرارها عظيمة: التلفزيون وأما ":-رحمه اهلل-قال 
وما . اجملتمع واألخالق وأحوال راره بالعقيدةعلى خطورته وكثرة أض ومن كالم العارفني به يف البالد العربية وغريها مايدل شأنه

واخلطب اهلدامة واملقاالت  ،وشبه العاريــات واملرائي الفاتنة والصور اخلليعة ،إال ملا يبث فيه من متثيل األخالق السافلة ذلك
، املسلمني وأزيائهم خالقوالزهد يف أ .يف أخالقهم وأزيائهم، وتعظيم كربائهم وزعمائهم الرتغيب يف مشاهبة الكـفارو  الكفرية،

واإلعراض عن سريهتم، وبيان  واملقتضية الحتقارهم املنفرة منهم واالحتقار لعلماء املسلمني وأبطال اإلسالم ومتثيلهم بالصور
 . واالحتيال والسلب والنهب والسرقة، وحكاية املؤامرات والعدوان على الناس طرق املكر

واحلذر منه وسد األبواب املفضية إليه، فإذا أنكره اإلخوان  عليه هذة املفاسد جيب منعهوال شك أن ماكان هبذه املثابة وترتب 
 . ألن ذلك من النصح هلل ولعباده ؛فال لوم عليهم يف ذلك املتطوعون وحذروا منه

ألن  ؛لطاً كبرياً النجعة وغلط غ فقد أبعد اآللة تسلم من هذه الشرور واليبث فيها إال الصاحل العام إذا روقبت ومن ظن أن هذه
أسند  وألنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما، ل فيهع  ف  التقليد للخارج والتأسي مبا يـ   هو وألن الغالب على الناس اليوم ،الرقيب يغفل

كما ،  وإىل مايصد عن اهلدى، والواقع يشهد بذلك إليها والسيما يف هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إىل اللهو والباطل
أن يوفق حكومتنا ملا  مل يراقب املراقبة الكافية املانعة من أضرارمها؛ ونسأل اهلل الشرقية؛ فكالمها ذاعة والتلفزيون يف املنطقةيف اإل

 .انتهى كالمه" يصلح هلا البطانة، إنه جواد كرمي وأن فيه صالح األمة وجناهتا وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة،
 (1/552الشيخ العالمة ابن باز فتاوى )

                          
 :يف التلفزيون واقتنائه -رمحه اهلل-عثيمني ال صاحل بنحممد  لعالمةى الشيخ افتو( 2)

 رأي فضيلتكم في اقتناء التلفزيون؟ : -رحمه اهلل-سئل 
 .خريه عوا اقتناء التلفزيون مطلقاً مهما كان ألنه يف الوقت احلاضر أصبح شره أكثر مند  خواين أن ي  إالذي أنصح به  :فأجاب

 اهـ 
 البعض يقول يقتنيه من أجل سماع األخبار؟: -رحمه اهلل-ه أيضاً وُسئ ل فضيلت

فلن يقتصر  -ألخبارل-اإلنسان العاقل ال ينبغي له أن يقتنه يف بيته حىت وال لألخبار ألنه وإن اقتناه يف البيت يعين  :فأجاب
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 اهـ.على األخبار فقط ال بد أن يشاهد أخبار أو غري أخبار 
 [-رمحه اهلل تعاىل- من فتاوى الشيخ العثيمني]

 
ث مقبل بن هادي الوادعي ( 3) 

ِّ
 :-رمحه اهلل-فتوى الشيخ العالمة احملد

 ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه ألجل معرفة األخبار؟: السُّؤال
ه وعلى صلَّى اهلل علي-ال جيوز من أجل الصورة ومن أجل ما حيصل فيه من الفجور والفسوق وتعليم السرقة والنيب  :الجواب

وأراد أن يدخل حجرة عائشة فوجدها قد سرتت سهوًة ". ال تدخل المالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة": يقول -آله وسلم
باب ( 9016)حديث ] "إنَّ من أشد  الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصُّور": هلا بقراٍم فيه تصاوير فقال

 -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-لصحيحني عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب ويف ا. وشققها[ األدب صحيح البخاري
وكذا . "ومن أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرًة و ليخلقوا حبًة أو شعيرةً ": يقول اهلل سبحانه وتعاىل: أنه قال

 نظر الرجل إىل املرأة إذا كانت هي اليت تلقي األخبار،
ُقل ل ْلُمْؤم ن يَن يَ ُغضُّوا م ْن َأْبَصار ه ْم َوَيْحَفُظوا فُ ُروَجُهْم َذل َك َأزَْكى َلُهْم إ نَّ اللََّه َخب يٌر ب َما )) :يقول -عز وجل-واهلل 
وقل للمؤمنات يغضضن )): -عز وجل-أو إذا كان املذيع رجالً أو كانت املرأة تنظر إليه، يقول اهلل [. 01النور ]((َيْصنَ ُعونَ 

 .[13النور ((]يحفظن فروجهنمن أبصارهن و 
 .الشخص مذياعاً ويسمع منه األخبار واحلمد هلل يومن املمكن أن يشرت 

 ([802)حتفة اجمليب، السؤال رقم ]
 :-رحمه اهلل-وقال 

صلى -وأنَّ الرسول  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-عليكم بسنة رسول اهلل ! أيها الناس: يقول للناس! داعية ما شاء اهلل
( صورة. )"أالَّ يدع قبراً مشرفاً إال سوَّاه وال صورًة إال طمسها": -رضي اهلل عنه-يأمر علياً  -عليه وعلى آله وسلماهلل 

 .نكرة يف سياق النفي تشمل كل صورة بعدها
اهلل  يأيت لنا بفتوى صاحب الفضيلة أنه قد أجاز أن يتصور الشخص يف التلفزيون وأن يتصور يف الفيديو من أجل الدعوة إىل

لسنا نستطيع أن حنقق [ 089آل عمران ]((َوَما النَّْصُر إ الَّ م ْن ع ند  الل ه  )): حنن لسنا مفوضني يف دين اهلل ورب العزة يقول
شيئاً إال إذا كنا مستقيمني متمسكني  -سبحانه وتعاىل-ولن حيقق لنا اهلل  -سبحانه وتعاىل-للدعوة شيئاً إذا مل ي رِد ه اهلل 

 .-صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-اهلل  بسنة رسول
 ([.846)إجابة السائل، ص ]
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 :فتاوى العلماء يف حكم الدراسة املختلطة
ئِلت ( 1)

ُ
ة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءس

َّ
عودي

ُّ
 الس

َّ
 :باململكة العربية

 هل تجوز الدراسة المختلطة؟
 (78021):  رقمالفتوى 

ملدرسني باملدرسات يف دور التعليم حمرم؛ ملا يفضي إليه من الفتنة، وإثارة الشهوة، اختالط الطالب بالطالبات وا :فأجابت
أو لبسن مالبس شفافة  ووقوع الفاحشة، ويتضاعف اإلمث ويعظم اجلرم إذا كشفت املدرسات أو التلميذات شيئا من عوراهتن،

ومازحن معهم، أو غري ذلك مما  تشف عما وراءها، أو لبسن مالبس ضيقة حتدد أعضاءهن، أو داعنب الطالب أو املدرسني
  .يفضي إىل انتهاك احلرمات والفوضى يف األعراض

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الرئيس/ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز      النائب/ عبد الرزاق عفيفي 

                   
ة يف حكم ( 2)

َّ
عودي

ُّ
ة الس

َّ
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربي

:حجاب دونتعليم الرجال للنساء ب  
 الفتوى رقم:(17929)

:احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد  

رئيس وأعضاء اجلمعية : ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما ورد إىل مساحة املفيت العام من املستفتنيفقد اطلعت اللجنة الد
برقم  واحملال إىل اللجنة من األمانة العامة هليئة كبار العلماءت، الكوي جامعة الشرعية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف

 هـ،0409/  0/  00، وتاريخ (0818)
هل جيوز أن يعلم األستاذ الطالبات، وليس بينه وبينهن حجاب، بل يرونه، ويراهن،  :أل المستفتون سؤاالً هذا نصهوقد س

 وإن كان ال يرى وجوه أكثرهن يف الغالب؛ ألهنن خمتمرات؟
لكرسي وهل جيوز أن حتضر عنده إىل املكتب وخياطبها بال حجاب، ولكنه ال يرى الوجه غالًبا؟ وجتلس يف مكتبه على ا

ويشرح هلن الدرس أو جييب على أسئلتهن  وتتبادل معه احلديث يف شؤون الدراسة وغريها، وليس معها حمرم أو معها زميلة هلا،
؟ مع العلم أن ذلك ميكن أن يتم بواسطة اهلاتف، وأن بعض األساتذة ال زالوا يف عمر الشباب أو  املتعلقة باحملاضرات أو غريها

.، والطالبات شابات صغريات يف الغالبدخلوا يف أول الكهولة  
:وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بما يلي  
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االختالط بني الرجال والنساء يف املدارس أو غريها من املنكرات العظيمة، واملفاسد الكبرية يف الدين والدنيا، فال جيوز  :أوالً 
 .جيوز لوليها أن يأذن هلا بذلك للمرأة أن تدرس أو تعمل يف مكان خمتلط بالرجال والنساء، وال

عند واملرأة ال جيوز للرجل أن يعلم املرأة وهي ليست متحجبة، وال جيوز أن يعلمها خالًيا هبا، ولو كانت حبجاب شرعي، : اثانيً 
 .الرجل األجنيب منها كلها عورة، أما سرت الرأس وإظهار الوجه فليس حبجاب كامل

رأة من وراء حجاب يف مدارس خاصة بالنساء، ال اختالط فيها بني الطالب والطالبات، وال ال حرج يف تعليم الرجل امل :ثالثًا
 .املعلم واملتعلمات

وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عرب شبكات االتصال املغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عرب اهلاتف، لكن جيب أن حيذر 
 .الطالبات من اخلضوع بالقول بتحسني الكالم وتليينه

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عبد العزيز آل الشيخ/ صالح الفوزان    عضو/ عبد العزيز بن باز      عضو/ الرئيس  
                   

 :لدراسة املختلطةيف ا -حفظه اهلل-ربيع بن هادي املدخليالعالمة فتوى فضيلة الشيخ ( 3)
انتشرت يف بالدنا فتوى حترمي الدراسة يف املدارس واجلامعات املختلطة، فانقطع بعض اإلخوة على اختالف سنهم  :لالسؤا

عن الدراسة ولكنهم تعرضوا الضطهاد من والديهم يتمثل يف الطرد من البيت والضرب والشتم واللعن والسباب فماهي 
 اهلل؟ نصيحتكم هلؤالء الشباب حفظكم

ختالط ملا فيه من املفاسد الكثرية، وهذا شيء معروف وملموس، والبالد هذه واحلمد العلماء يا أخي أفتوا بتحرمي اال: الجواب
  .دالتفريق بني الرجال والنساء، تفريق تام وهلل احلم -نظام التعليم-هلل يعين النظام فيها 

، بإمكان -صلى اهلل عليه وسلم-وسنة نبيهم  -جل وعال-وا بكتاب رهبم فنسأل اهلل أن يوفق املسلمني يف كل مكان أن يلتزم
وزارات التعليم أن تفصل بني الرجال والنساء، إما فصل باملباين وإما بالوقت فالصباح للرجال أو النساء، واملساء للجنس 

ن ال يبالون، ال يبالون مبخالفة الشريعة، وال لكن نسأل اهلل العفو والعافية يف كثري من البلدا .ةالثاين، املسألة ميكن حلها بسهول
مبا يرتتب على هذه املخالفات من مفاسد عظيمة، العني تزين وزناها النظر، واليد تزين وزناها البطش، والرجل تزين وزناها 

نصيبه من كتب على ابن آدم " :بقوله -صلى اهلل عليه وسلم-املشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أشار إليها رسول اهلل 
 ،ستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطشالزنا مدرك ذلك ال محالة، فالعينان زناهما النظر، واألذنان زناهما اال

 ".والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ىطَ والرجل زناها الخُ 
وقد يتتبع بنظراته وقد يقع الزنا، وتكثر احلوامل أيضا قد يريد أن يفعل فيكذبه، يعين ال يقع يف الزنا، ولكن قد يقع يف الزنا، 

  .اً ختالط، مفاسد كبرية جدبالد الكفر، ويف بالد اإلسالم ممكن يقع مع األسف الشديد ممن ابتلوا هبذا اال واللقطاء يف
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كلة، ويبتعدوا برعاياهم فينبغي على والة أمور املسلمني أن حيلوا هذه املشكلة، فواجب عليهم وجوبا حمتما أن حيلوا هذه املش
  ."هعن رعيت وكلكم مسئولٌ  كلكم راع  "عما يفسدهم يف دينهم ودنياهم، 

كيف أنت املسئول، منصبك هذا هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، على سنة اهلل، فكيف تأيت إىل الفساد وتقر الفساد 
عليه -إلسالمية حيفظون القرآن، وحيفظون سنة رسول اهلل والعياذ باهلل، فالشباب أرى أهنم يذهبون يدرسون يف املدارس ا

 . خاصة هذا الوقت -الصالة والسالم
اآلن الوظائف احلكومية ما هلا قيمة، يتخرج بالشهادة وال تنفعه، فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى، فاألوىل له أن حيافظ على 

أعدت للمتقني، وهذا الذي حيصل دنيا، ويدرس يف  والعوض عند اهلل يف اآلخرة، جنة عرضها السموات واألرض دينه،
  .ايفسد يف دينه، وحيرم من الدني ختالط قد يهلك،اال

فننصح هؤالء أن يصربوا، يؤذيه أبوه يومني أو ثالثة وبعدها يرتكه، حياول إقناع أبيه بأن هذا دين اهلل، وأن اهلل حرم هذا، 
مث يرضى، فالبد أن  إخل، يعين يقتنع، وإذا مل يقتنع يغضب أياماً ...يين ودنياي، والعلماء أفتوا بتحرمي هذا، وأنا أتضرر، يفسد د

 .ميطلبون العلم يف املساجد على مشايخ العل يصربوا، يصربوا ويتعلموا،
  قال الصحابة ليس بالتمويه***      علم قال اهلل قال رسولهال

 . فقيهبني الرسول وبني رأي ***      العلم نصبك للخالف سفاهة ما
 ([.44ص/ 8ج(ربيع بن هادي املدخلي حفظه اهلل العالمة فتاوى فضيلة الشيخ  : املصدر]

                       
يف حكم الدراسة  -حفظه اهلل-فتوى الشيخ العالمة عبيد بن عبد اهلل اجلابري ( 4)

 :املختلطة
 ؟ختلطة بين البنين والبناتعن الدراسة في المدارس الم: -حفظه اهلل-وسئل الشيخ العالمة عبيد الجابري 

إذا كان ما توجد إال هذه املدارس فال تدرس فيها أوالدك واجتهد بقدر ما تستطيع يف تعليمهم القراءة والكتابة : فأجاب
هذا هو الذي جيب عليك حنوهم يف التعليم، تعلمهم أحكام الشرع، تعلمهم   -تبارك وتعاىل-وحتفيظهم القرآن كتاب اهلل 

وأما بقية العلوم فهي من أمور التوسع فال يدرسون يف هذه املدارس واحبث هلم أو حاول االنتقال  -ارك وتعاىلبت-كتاب اهلل 
هو املعني  -سبحانه وتعاىل-إذا ما وجدت يف بلدك مدارس أهلية يكون فيها الفصل، حاول االنتقال إىل بلد أخرى، واهلل 

فالنهي الكف األصل فيه والرتك، وأما الواجبات  "ُه َوَما َأَمْرُتُكْم ب ه  فْأُتوا م ْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ َما نَ َهْيُتُكْم َعْنُه فَاْجَتن ُبو " وإال فال
 [منقول من موقع مرياث االنبياء] .واألوامر فيأيت منها اإلنسان ما استطاع
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